
Publicação Ofi cial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quinta-feira, 4 de novembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judiciário - Capital Manaus, Ano XIV - Edição 3200 65

PARCIALMENTE, DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, MAS, DE OFÍCIO, 
SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, nos termos do voto do Relator, que 
integra esta Decisão para todos os fi ns de direito.”. 

Processo: 0607542-11.2019.8.04.0020 - Apelação Criminal,  1º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da 
Penha)

Apelante : M. P. do E. do A.. 
Promotor : George Pestana Vieira (OAB: 15931/BA). 
Apelado : C. T. de S.. 
Defensoria : Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 
Defensor P : Danilo Germano Ribeiro Penha (OAB: 6077/AM). 
ProcuradorMP : M. P. do E. do A.. 

Relator:  Vânia Maria Marques Marinho. Revisor:  Carla Maria Santos dos Reis
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5.º DA LEI N.º 14.022/2020. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 
CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.1. In casu, o Apelante pugnou pela reforma 
da decisão da Juíza de piso que afastou a aplicabilidade do art. 5.º da Lei n.º 14.022/2020, por entende-lo inconstitucional, determinando 
a extinção do feito e, consequentemente, das medidas protetivas conferidas, diante da ausência de pedido de prorrogação expresso 
da ofendida ou de notícia que justifi que a contemporaneidade da medida.2. O fundamento do legislador para conferir a possibilidade 
de prorrogabilidade automática das medidas protetivas de urgência, decorre do estado de calamidade pública vivido em consequência 
da pandemia da COVID-19. Assim, qualquer interpretação que se dê às medidas protetivas de urgência deve obedecer aos fi ns sociais 
a que elas se dirigem, razão por que o referido dispositivo é constitucional, uma vez que a vulnerabilidade da ofendida, neste período 
pandêmico, passou a ser presumida, diante da difi culdade de acesso aos órgãos protetivos.3. Salienta-se, ainda, que o legislador 
não retirou o poder decisório ou discricionário do magistrado, haja vista que trouxe apenas presunção da necessidade das medidas 
protetivas, nas circunstâncias postas, e  não o impediu de, em havendo pedido expresso da ofendida pela revogação daquelas, ou 
contestação do requerido no mesmo sentido, formular novo juízo de valor sobre a manutenção, ou não, das medidas. Precedente.4. 
Por sua vez, registre-se que a medida protetiva deverá permanecer, nos termos do art. 5º, da Lei de n.º 14.022/2020, enquanto 
perdurar a vigência da Lei n.º 13.979/2020, ou durante a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em 
território nacional. A bem da verdade, não há dispositivo legal instituindo um prazo máximo para manutenção da mencionada medida, 
que, portanto, deve ser observada conforme a necessidade do caso concreto. Desta forma, ressalta-se que, não obstante tenha a 
Lei de n.º 13.979/2020 perdido sua vigência em 31 de dezembro de 2020, continua declarada a Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), vide Portaria de n.º 188, 
de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde; pelo que ainda aplicável a norma inserta no art. 5º, da Lei de n.º 14.022/2020. 
Destarte, o decisum merece ser reformado com o fi to de prorrogar automaticamente as medidas protetivas de urgência conferidas à 
ofendida, nos termos do art. 5.º da Lei n.º 14.022/2020.5. Nesse sentido, resta-se imperiosa a prorrogação automática de tais medidas 
por estarem em consonância com a Constituição Federal e pelos demais motivos expostos.6. Apelação criminal conhecida e PROVIDA..  
DECISÃO: “ PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5.º DA LEI N.º 14.022/2020. 
IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 
CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. 1. In casu, o Apelante pugnou pela reforma 
da decisão da Juíza de piso que afastou a aplicabilidade do art. 5.º da Lei n.º 14.022/2020, por entende-lo inconstitucional, determinando 
a extinção do feito e, consequentemente, das medidas protetivas conferidas, diante da ausência de pedido de prorrogação expresso 
da ofendida ou de notícia que justifi que a contemporaneidade da medida. 2. O fundamento do legislador para conferir a possibilidade 
de prorrogabilidade automática das medidas protetivas de urgência, decorre do estado de calamidade pública vivido em consequência 
da pandemia da COVID-19. Assim, qualquer interpretação que se dê às medidas protetivas de urgência deve obedecer aos fi ns sociais 
a que elas se dirigem, razão por que o referido dispositivo é constitucional, uma vez que a vulnerabilidade da ofendida, neste período 
pandêmico, passou a ser presumida, diante da difi culdade de acesso aos órgãos protetivos. 3. Salienta-se, ainda, que o legislador 
não retirou o poder decisório ou discricionário do magistrado, haja vista que trouxe apenas presunção da necessidade das medidas 
protetivas, nas circunstâncias postas, e não o impediu de, em havendo pedido expresso da ofendida pela revogação daquelas, ou 
contestação do requerido no mesmo sentido, formular novo juízo de valor sobre a manutenção, ou não, das medidas. Precedente. 4. 
Por sua vez, registre-se que a medida protetiva deverá permanecer, nos termos do art. 5º, da Lei de n.º 14.022/2020, enquanto perdurar 
a vigência da Lei n.º 13.979/2020, ou durante a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território 
nacional. A bem da verdade, não há dispositivo legal instituindo um prazo máximo para manutenção da mencionada medida, que, 
portanto, deve ser observada conforme a necessidade do caso concreto. Desta forma, ressalta-se que, não obstante tenha a Lei de n.º 
13.979/2020 perdido sua vigência em 31 de dezembro de 2020, continua declarada a Emergência em Saúde Pública de importância 
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), vide Portaria de n.º 188, de 03 de fevereiro 
de 2020, do Ministério da Saúde; pelo que ainda aplicável a norma inserta no art. 5º, da Lei de n.º 14.022/2020. Destarte, o decisum 
merece ser reformado com o fi to de prorrogar automaticamente as medidas protetivas de urgência conferidas à ofendida, nos termos 
do art. 5.º da Lei n.º 14.022/2020. 5. Nesse sentido, resta-se imperiosa a prorrogação automática de tais medidas por estarem em 
consonância com a Constituição Federal e pelos demais motivos expostos. 6. Apelação criminal conhecida e PROVIDA. ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0607542-11.2019.8.04.0020, DECIDE a Colenda Primeira Câmara 
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por _________________ de votos, em consonância com o Graduado 
Órgão do Ministério Público, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora, que integra esta decisão 
para todos os fi ns de direito. Sala das Sessões, em Manaus (AM),”. 

Processo: 0625472-36.2018.8.04.0001 - Apelação Criminal,  1ª Vara Criminal
Apelante : Manoel Barbosa de Lima Junior. 
Advogado : Carlos Allan Amorim de Carvalho (OAB: 14327/AM). 
Apelante : Vanderley Matos Nunes. 
Advogado : Eduardo Humberto Deneriaz Bessa (OAB: 14181/AM). 
Apelado : Ministério Público do Estado do Amazonas. 
Promotora : Marlene Franco da Silva. 
MPAM : Ministério Público do Estado do Amazonas. 
ProcuradorMP : Ministério Público do Estado do Amazonas. 
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